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Abstract:  

 

This is a qualitative study of the relationship between external agents and policy professionals 

within the Swedish administration. The thesis has its starting point in the study Makt utan 

mandat and strives to explain what happens with the political process when more external 

agents enter the political market. The theoretical base is the policy process and lobbying 

researchers Hall & Deardorffs model which argues that when external agents exist on the 

political scene, the influence of political appointees decreases. The model is tested against 

empiric material, derived from nine qualitative interviews performed on individuals who, in 

different ways, participate in the policy process. The interviews were conducted during the 

autumn of 2015. In summary one may argue that the political power in Sweden has changed 

due to the fact that more external agents and the policy professionals, has entered the political 

market, and the thesis proves, with limited empiric material, that political appointees and 

lobbyists participate in the same phase of the policy process.  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1. Inledning   

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Torsdagen den 17:e september i år uppmärksammade Dagens Industri att PR-byrån Kreab låg 

bakom Sverigedemokraternas högersväng (Bondesson 2015) och kort därefter gick EU-

parlamentarikern Fredrik Federley ut med att han använt sig utav en PR-byrå för att placera 

antibiotikafrågan på den politiska agendan (Nygren 2015). Båda dessa fall illustrerar exempel 

på PR-byråers möjlighet att med hjälp utav lobbyister influera den politiska agendan.  

Ett annat historiskt exempel på hur externa aktörer kan påverka den svenska politiken var när 

bilindustrin 1997 inte bara vände ett helt skatteförslag om en skattehöjning, utan i slutändan 

drev igenom en motion som innebar en skatteminskning för industrin (Lund 1999, s 119). 

Rapporter från 2000-talet befäster bilden utav att lobbyister fått ett större utrymme på den 

politiska marknaden. Närvaron av dessa aktörer sägs idag ha blivit mer professionaliserad 

men också mer påtaglig (Möller 2009). I Makt utan mandat (2015) beskriver Garsten, 

Rothstein och Svallfors att det i Sverige idag finns ca 2500 personer som aktivt driver 

politiska förslag men som inte är politiskt tillsatta. Gruppen definieras som 

”policyprofessionella” och innefattar aktörer som inte är förtroendevalda men som bedriver 

politik. Inom gruppen policyprofessionella ökar andelen aktörer verksamma inom PR och 

lobbyism (Garsten et al 2015 s, 73).   I Makt utan mandat beskriver författarna PR-byråernas 

ökade närvaro som att en marknad har vuxit fram, där politisk kommunikation har blivit en 

vara som köps och säljs (Garsten et al 2015 s, 75). Fler aktörer på den politiska scenen kan 

leda till en sämre insyn, transparens och delaktighet i den politiska processen, något som 

skulle få konsekvenser för hela det svenska styrelseskicket. Kritiska röster har beskrivit 

näringslivets inflytande i form utav lobbyister som ett hot mot demokratin och benämner 

dessa aktörer som ”korridormaffia” eller ”åsiktsbranchens legoknektar” (Lund 1999 s, 115). 

Så sent som i somras skrev Ewa Stenberg, journalist på DN om problematiken med en 

oreglerad lobbying. Stenberg menade att fenomenet med näringslivets ökade influenser på 

den politiska marknaden också ökar risken för korruption (Stenberg 2015).  

Förespråkarna för lobbying ser istället dessa aktörers inflytande som en möjlighet där fler 

aktörer kan komma till tals, där kommunikationsproblem kan överbyggas och där klyftan 

mellan politik och näringsliv krymper. Forskning från USA påvisar att lobbying möjliggör att 

expertkunskap tillhandahålls till politiker, information som kan vara både viktig och relevant 

inom policyprocessen (Bertrand et al 2014).  
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Att fler aktörer, i form utav policyprofessionella eller andra allmänna näringslivs aktörer får 

mer plats på den politiska agendan kan betraktas som en del utav ett demokratiskt fundament, 

frågan är dock vad denna maktförskjutning innebär rent statsvetenskapligt- och hur det 

påverkar den demokratiska processen? En annan fråga är hur policyprocessen eventuellt 

ändras i takt med att fler aktörer äntrar den politiska scenen. I den här uppsatsen utgår jag från 

Garsten, Svallfors och Rothsteins (2015) forskning och definition utav gruppen 

policyprofessionella för att sedan mer ingående förstå hur externa aktörer kan tänkas influera 

den demokratiska processen. Externa aktörer kan verka i form utav fackföreningar, 

intresseorganisationer eller företag, och för att förklara hur dessa aktörer kan påverka den 

politiska makten redogör uppsatsen för policyprocessens olika delar samt för 

policyprofessionellas roller. För att förklara lobbyisternas roll på den politiska marknaden 

används en modell av Hall och Deardorffs, som hävdar att lobbyisterna fyller en funktion på 

den politiska marknaden då dessa aktörer kan tänkas fungera som substitut till politiska 

beslutsfattare eller politiska tjänstemän.  

 

1.2  Syfte, motivering och frågeställning   

De policyprofessionella verkar inom den politiska sfären och aktörerna beskrivs som 

policyskapare eller politiska entreprenörer (Garsten et al 2015, s 137-150). En central tanke 

inom statsvetenskapen är att, för att uppnå politisk legitimitet, så krävs att offentlig 

maktutövning kan granskas. Denna grundläggande tanke bör gälla alla politiska beslut och 

omfatta alla de personer som utövar politik. Den policyprofessionella gruppen anser själva att 

dem har makt att påverka den politiska dagordningen, det framkommer i boken Makt utan 

mandat att de policyprofessionella i vissa fall utövar mer makt än folkvalda politiker (Garsten 

et al 2015, s 185). I Makt utan mandat belyser författarna att också det rent antalsmässigt idag 

finns fler anställda som jobbar som politiskt sakkunniga för regeringskansliet än vad det finns 

riksdagsplatser. En intressant notering är att det i dagsläget saknas ett definierat 

ansvarsutkrävande gentemot gruppen policyprofessionella (Garsten et al 2015).  

I DN Debatt argumenterar juristen och debattören Oskar Taxén för att det finns en trend inom 

svensk förvaltning utav att politiker praktiskt avsagt sig vissa uppgifter till förmån för 

tjänstemän och jurister. Debattören menar också att man bör fundera över hur makten är och 

skall vara delad inom svensk förvaltning, i takt med att tjänstemännen får allt mer makt 

(Taxén 2015). Även demokratiforskaren Robert Dahl har noterat problematiken med den 

växande gruppen policyprofessionella. Dahl menar att en utav demokratins stora 

framtidsproblem är att denna särskilda grupp intellektuella ökar. Enligt Dahl är en del utav 
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problematiken också att frågor som bör avgöras av den representativa demokratins maskineri 

blir allt mer komplexa, vilket försvårar ansvarsutkrävandet (Dahl 1999, Garsten 2014 s, 4-5). 

En väsentlig grupp inom de policyprofessionella är de politiska tjänstemännen och forskning 

från 1984 beskriver problematiken med att dessa tjänstemän ofta har ett kunskapsövertag 

gentemot de folkvalda politikerna, något som diskuteras i avhandlingen Regeringen och dess 

kansli (Larsson 1986 Ahlbäck 1994, s 115). Politiska tjänstemän och andra aktörer på den 

politiska agendan ökar alltså, och emellanåt har dessa aktörer mer kunskap jämfört med de 

folkvalda politikerna. Garsten diskuterar gruppens ökning i Demokratiutredningen, och 

konstaterar att ” Under de senaste två decennierna har denna kategori aktörer vuxit i en sådan 

omfattning att man kan hävda att en kvalitativt ny politisk påverkansform vuxit fram” 

(Garsten 2014, s 262).  

 

Policyprocessen beskrivs ofta inom statsvetenskapen utifrån en fas-modell bestående utav fem 

centrala delar: dagordning, beslutsfattande, implementering, utfall och utvärdering (Hertting 

2014). Detta resonemang förutsätter en linjär och perfekt implementering utav att de politiska 

beslut som lyfts upp på den politiska agendan och som sedan leder fram till den policy som 

politiker från början initierat (Hertting 2014). Eftersom att den policyprofessionella gruppen 

beskrivs som växande är syftet med denna uppsats att studera hur den policyprofessionella 

gruppen påverkar policyutfallet och mer specifik hur dessa aktörers roll kan se ut utgående 

från policyprocessen.  

 

Uppsatsen bygger på Garsten, Svallfors och Rothsteins definition utav de policyprofessionella 

som syftar till aktörer som inte är folkvalda, utan istället anställda för att bedriva politik 

(Garsten et al, s 7).  För att avgränsa uppsatsen har jag valt att fokusera ingående på två 

grupper inom det policyprofessionella begreppet, där den ena gruppen är verksam inom den 

privata sektorn och den andra gruppen är verksam inom den politiska sektorn.  

Syftet med uppsatsen är att beskriva policyprocessmodellen och hur policyprofessionellas 

medverkan i-och påverkan på- policyprocessen kan se ut.  
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Den primära frågeställningen för uppsatsen blir därför:  

”Hur kan externa aktörer använda sig utav policyprofessionella för att 

påverka policyprocessen? Och vilken roll i policyprocessen har de 

policyprofessionella beroende på om dessa aktörer är verksamma som 

lobbyister eller politiskt sakkunniga?  

Uppsatsen strävar delvis efter att uppnå inomvetenskaplig relevans genom att bygga vidare på 

tidigare forskares resultat inom lobbyforskningen, men också genom att använda tidigare 

statsvetenskapliga definitioner utav policyprocessen, detta eftersom att policyprocessen ofta 

beskrivs utefter en linjär process, något som är intressant med tanke på den andel aktörer som 

idag påverkar den politiska agendan. Uppsatsen strävar också efter att uppnå 

utomvetenskaplig relevans. Om den förflyttning som till vis del beskrivs inom forskningen, 

från politiken till näringslivet, där externa aktörer får ett ökat inflytande över den politiska 

agendan visar sig stämma, så har detta en stark utomvetenskaplig relevans eftersom en sådan 

effekt skulle kunna innebära en påverkan på Sveriges demokratiska grundvalar.  

 

1.3 Disposition  

Uppsatsen inleds med en redogörelse för de teoretiska utgångspunkterna med fokus på 

policyprocessen och dess centrala aktörer, för att sedan redogöra för existerande 

lobbyforskning, och då med en förklaring utav Hall och Deardorffs modell. Inför metoddelen 

sammanfattas valet utav de teoretiska utgångspunkterna och därefter följer en redogörelse för 

valet utav metod. En betydande del utav det empiriska materialet har samlats in via kvalitativa 

intervjuer. Ingångsvinkeln har varit att låta intervjuerna bli den viktigaste källan för 

information och för att svara på frågeställningen. Metoddelen innehåller också källkritik där 

jag diskuterar fördelar och nackdelar med kvalitativa intervjuer. Efter metoddelen följer ett 

sammanfattande urval ur det empiriska underlaget med åtföljande reflektioner och 

förtydliganden. Dataredovisningen knyter sedan an till de utvalda teorierna och hur man kan 

betrakta dessa modeller utifrån empirin. Efter detta avrundas uppsatsen med avslutande 

kommentarer.  
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2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

 

2. Policyprocessen och dess centrala aktörer  

För att förklara den utveckling som vi idag ser i Sverige, där Svallfors, Garsten och Rothstein 

bekräftar en utveckling där PR-byråer och lobbyister utgör de grupper som växer snabbast 

inom de policyprofessionella och där fler aktörer verkar på den politiska agendan så är det av 

relevans att studera policyprocessen mer ingående. Tidigare statsvetenskapliga forskare har 

studerat policyprocessen på riksdagsnivå, bland annat i Statsvetenskaplig Tidskrift, då 

policyprocessen delades in i fyra stadier: initiering, beredning, implementering och 

efterkontroll (Lundquist 1992 Ahlbäck 1994 s, 114). Enligt Politik som organisation består 

dock policyprocessen av följande moment: dagordning, beslutsfattande, implementering, 

utfall och utvärdering. Inom statsvetenskapen har diskussionen om förvaltningen och 

politikens roll diskuterats flitigt och på så sätt blivit ett centralt ämne inom svensk politik.  

En utav statsvetenskapens stora frågor är hur politik skall implementeras i praktiken, och även 

förvaltningen och den praktiska politikens samverkan (Rothstein 2008).   

Frågan är dock om det perspektiv som beskriver förhållandet mellan förvaltningen å ena sidan 

och politiken å andra sidan, missar att de externa aktörerna också försöker påverka den 

politiska agendan? Aktörer som har en aktiv roll i policyprocessen på riksdagsnivå är de 

politiska tjänstemännen. I Riksdagen, politikermakt eller tjänstemannavälde diskuteras de 

politiska tjänstemännen roll då en politisk fråga lyfts upp på dagordningen, men även när 

frågan initieras och bereds. Författaren påvisar där att tjänstemännen har en stor makt över 

den politiska processen på riksdagsnivå. Tjänstemännens roll är att betrakta som central på 

grund utav att deras huvudsakliga uppgift är att samla information och sammanställa 

underlag, underlag som sedan ligger till grund för det beslut som politikern skall fatta 

(Ahlbäck 1994, s 114-115). Även om beskrivningen utav policyprocessen endast är 

genomförd på riksdagsnivå, så fungerar processen ungefär likvärdigt på regeringsnivå, 

skillnaden är givetvis att en minister har en stab. De politiska staberna utformas på olika sätt, 

vilket är upp till vardera minister och departement, men ofta ingår aktörer i form utav: 

politiskt sakkunniga, statssekreterare, presschefer, avdelningschefer och brevsvarare. Inom 

Finansdepartementet och på Regeringskansliet finns även aktörer i form utav opolitiska och 

politiska tjänstemän som bistår sakkunniga med underlag i policyprocessen. En studie utav 

Magnus Hagevi visar att de politiskt sakkunniga i vissa fall kan ha lika mycket makt som 

riksdagsmännen i den politiska processen (Hagevi 2002 Ullström 2011 s, 20). Ullström har 
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skrivit en avhandling om stabernas funktion på Finansdepartementet och har själv jobbat som 

sakkunnig, och enligt henne så skiftar arbetet beroende på minister och departement men 

vissa generella drag kan observeras, bland annat att den sakkunniges roll består i att besluta 

om vilka områden som de politiska tjänstemännen ska ta fram underlag om. Den sakkunnige 

fungerar således som en mellanhand mellan ministern och tjänstemännen. Sakkunniga har 

också en direkt styrande funktion på- och administrerar de policyprocesser som pågår på 

departementet. Den sakkunnigas roll är att bistå staben, att ha en mer övergripande kontroll på 

vilka politiska frågor som för närvarande är viktiga för statsrådet, men också att hålla kontroll 

på den allmänna politiska debatten (Ullström 2011, s 93-97). Att aktörer inom förvaltningen 

har en påverkan på processen visas även i Regeringen och dess kansli, som skrevs för över 30 

år sedan, här visar författaren att tjänstemännen har ett stort kunskapsövertag gentemot 

politikern (Larsson 1986).  

 

Forskning kring policyfasen, och mer specifikt gällande implementeringsfasen, tänker sig att 

politiker vertikalt styr politiska beslut, det så kallade ”top-down” perspektivet. Enligt detta 

perspektiv så är politiken alltså en hierarkisk struktur (Hertting 2014), men de politiska och 

opolitiska aktörerna som jobbar på departementen kan alltså vara oerhört centrala i 

förhållande till hur politikern kommer att besluta om ett visst politiskt förslag, eller om 

politikern överhuvudtaget väljer att ta upp en specifik fråga på dagordningen.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de politiskt sakkunniga har en viktig roll att spela 

i den politiska processen, och hur dessa aktörer får tillgång på information kan komma att 

vara en avgörande del utav den politiska processen. Även om relationen mellan statsrådet och 

den politiska staben enligt den statsvetenskapliga forskningen för det mesta går att beskriva 

som en form utav top-down perspektiv, så är det relevant att studera mer ingående hur de 

sakkunniga tar till sig information som sedan påverkar den politiska processen. 

 

2.2 Ett aktörsperspektiv  

I tidigare statsvetenskaplig forskning definierar man externa aktörer som ”överförandet från 

förvaltningen (byråkratin) till marknaden och det civila samhället” (Montini 1992), men 

denna definition beskriver snarare en process än definitioner av enskilda aktörer. I den 

statsvetenskapliga forskningen diskuteras bland annat ”transnationella aktörer” som verkar på 

den globala politiska agendan. Dessa aktörer beskrivs som ”icke statliga” och kan exempelvis 

verka i form av fackföreningar, partier, intresseorganisationer eller privata företag (Jönsson 

2014). I denna uppsats är utgångspunkten att den externa aktören kan vara just detta, men 
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beskrivet på en nationell nivå. Det centrala för externa aktörer är att dessa inte företräder den 

offentliga sfären, men att man ändå vill uppnå en policyförändring. Externa aktörer kan delvis 

sträva efter att påverka policyprocessen direkt genom kontakt med den sakkunniga, eller 

genom en ”mellanhand” i form utav lobbyister. Externa aktörer kan såldes vara allt ifrån en 

intresseorganisation till ett enskilt företag, och i vissa fall utgöras av- eller företrädas av- en 

lobbyist.  

 

2.3 Definition utav lobbyism och tidigare forskning  

Lobbying är ett sätt för externa aktörer att påverka den politiska agendan, genom att 

exempelvis anställa en lobbyist som företräder aktör X gentemot politiker Y. Formerna för 

lobbying kan se ut på olika sätt, i denna uppsats används en definition från utredningen 

Avkorporativisering och lobbyism (Hermansson 1999, s 16) för att förklara externa aktörers 

strävan efter att påverka den politiska agendan. Lobbyister är här en stor och omfattande 

grupp som kan utgöras av allt ifrån Volvos VD som kontaktar en politiker för att driva denna 

individ närmre sitt eget intresse, till mer professionella aktörer som är att betrakta som 

”traditionella” konsulter och som jobbar med lobbying. Definitionen innebär dock att allt 

påverkansarbete som sker inom den politiska makten inte ska betraktas som lobbying, och den 

opinionsbildning som PR-byråer och andra mediala aktörer driver skall inte heller betraktas 

som direkt lobbyism. Definitionen för lobbying är därmed ”icke institutionaliserade 

direktkontakter med politiker eller tjänstemän i syfte att påverka offentligt beslutsfattande” 

(Hermansson 1999 s, 16).   

 

Inom lobbyforskningen finns det primärt två olika sätt att studera externa aktörers påverkan 

på den politiska agendan. Antingen ser man lobbying som en form utav utbyte (exchange) 

eller som en form utav övertygelse (persuation), båda begreppen kan dock ses som 

mekanismer för att förändra en lagstiftares preferenser gällande en specifik politisk sakfråga 

(Hall & Deardorff 2013). Det tankesätt där man ser lobbying som ett utbyte mellan aktörer är 

något som också förespråkas utav bland annat Bombardini och Trebbis i artikeln Votes or 

money? (2013). Författarna beskriver där ett puckelformigt förhållande mellan röster för en 

intressegrupp och hur detta i sin tur påverkar en lagstiftare, desto större en intressegrupp är 

desto större är chansen att påverka en lagstiftande politiker. Detta tankesätt utgår ifrån att man 

betraktar lobbying som ett bytesmedel, där politikernas primära drivkraft är att bli omvalda, 

vilket i sin tur är beroende utav hur stor väljarkrets politikern lyckas attrahera. Politikern bör 

delvis fundera över hur stor väljargrupp intresseorganisation X kan attrahera, samt hur mycket 
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intressegruppen kan bidra med i monetära resurser (Bombardini et al 2007).  Andra 

amerikanska lobbyforskare har strävat efter att bevisa korrelationen mellan kampanjbidrag 

och amerikanska politikers intressefrågor. Genom att studera det offentliga register där 

politiker registrerar vem dem träffar, SOPR (Senate Office of Public Records), med 

lobbyisternas kampanjbidrag så kan författarna illustrera korrelationen mellan kampanjbidrag 

och politikers intressefrågor. Författarna anser att kampanjbidrag är ett viktigt instrument för 

att påverka politiker, även om expertkunskap också kan vara en viktig aspekt för framgång i 

en viss politisk sakfråga (Bombardini et al 2014). Författarna anser alltså att expertkunskap 

och nätverk är viktiga faktorer för att lobbyister skall få genomslag på den politiska 

marknaden. Heine Klüver är en annan teoretiker som förespråkar att man ska betrakta 

lobbying som en form utav utbyte. Klüver har studerat de Europeiska institutionernas roll i 

förhållande till lobbyister och enligt hennes tes så sker det ett utbyte mellan aktörerna. 

Kommissionen, EU: rådet och EU:parlamentet byter bort en del utav sitt inflytande mot 

information, stöd från EU:s befolkning eller ekonomisk makt. Ekonomisk makt innehar den 

aktör som har förmågan att kontrollera tillväxt och jobb samt investeringar som är centrala för 

samhället generellt (Klüver 2013, s 49). Enligt bland annat Preworski och Wallerstein innebär 

detta att stora dominanta aktörer från näringslivet har reell makt över den politiska agendan, 

eftersom att politikerna har ett behov av dessa aktörers stöd för att skapa en gynnsam 

ekonomisk situation i samhället (Klüver 2013 s, 49-50).  

Anledningen till att politikerna är beroende utav näringslivet är att företagens ekonomiska 

situation påverkar den politiska marknaden. Om det går dåligt för ett företag som har en viktig 

ställning på marknaden tenderar detta att leda till färre jobb, inflation och en generellt sett 

sämre ekonomisk situation, vilket kan leda till att befolkningen avsätter de styrande 

politikerna. Ett tydligt exempel på detta är den amerikanska kongressen under finanskrisen 

2008. General Motors fick nationella politiker i USA att engagera sig för deras sak, eftersom 

deras potentiella konkurser riskerade att påverka den nationella arbetsmarknaden. 2009 gick 

Finansdepartementet i USA in och hjälpte General Motors med ett stödpaket (Klüver 2013, s 

51). Detta innebär att demokratiska institutioner efterfrågar ekonomisk makt från olika 

intressegrupper, för att säkerställa att ekonomin befinner sig på stabila nivåer. I utbyte får 

företagen inflytande över policyprocesser. Frågan man ställer sig är hur teoretiker som 

förespråkar att man ska se lobbying strikt som ett utbyte förklarar att aktörer som inte har 

någon legitim eller definierad ekonomisk makt ändå får inflytande över den politiska 

agendan? Om lobbying endast är att betrakta som ett utbyte får man svårt att förklara varför 

politiker skulle vara intresserade utav att diskutera, influeras och påverkas av aktörer som inte 
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har ekonomisk makt. Den centrala tanken enligt denna diskurs är sammanfattningsvis att man 

ska se förhållandet mellan politiker å ena sidan och intresseorganisationer, eller andra externa 

aktörer, å andra sidan som ett förhållande som bygger på ett utbyte. En annan teoretiker på 

detta område är Wright som förespråkar att man ska se lobbying som ett sätt för aktörer att 

påverka den politiska agendan med strategiska inspel, genom att bistå politiker med värdefull 

information som sedan hjälper kandidat X i politiska processer eller val (Druttman 2010).  

 

2.4 Lobbying som ett lagstiftande substitut  

Ett tredje perspektiv för att beskriva lobbying, framtagen av Hall och Deardorff bygger vidare 

på teorin om att lobbying skall betraktas som ett utbyte. Författarna menar på att man skall 

betrakta lobbying som ett lagstiftande substitut, något som riktas mot strategiska och viktiga 

politiska aktörer (Hall & Deardorff 2013). Författarna beskriver gruppen lobbyister som 

taktiska spelare, aktörer som förfogar över information och som är experter snarare än 

generalister. Detta tenderar att resultera i att de i vissa lägen har mer information än aktörer 

som verkar inom statlig regi (politiskt sakkunniga, politiska tjänstemän eller opolitiska 

tjänstemän).  

Hall och Deardorff argumentera för att lobbying leder till en fokusering på den politiska 

marknaden och att man bör betrakta lobbying som ett lagstiftande substitut. Inom 

lobbyforskningen, och däribland då Hall och Deardorffs, poängterar man att de politiska 

beslutsfattarna är strategiska aktörer och den primära premissen är därför att dessa aktörer vill 

bli omvalda. Lobbyisterna har enligt Hall och Deardoff makt över policyprocesser eftersom 

att dessa aktörer bestämmer vilken typ av information som är tillgänglig på den politiska 

marknaden (Hall & Deardorff 2013).  

För att förklara Hall och Deardoffs modell utgår man ifrån fem premisser:  

 

1. För att en beslutsfattare skall influera en politisk fråga så måste politikern jobba hårt för 

detta. Det handlar om att se till att vara en del utav de kommittéer som har störst inflytande på 

den politiska agendan, bland annat strävar den politiska aktören efter att få kontroll över 

dagordningen genom att bygga allianser, genom att bryta upp koalitioner eller genom att 

lobba mot andra politiska aktörer.  

2. Beslutsfattarens resurser är begränsade. Precis som för ett hushåll eller ett företag så finns 

det begränsade resurser, ingen aktör har de obegränsade resurser som skulle krävas för att nå 

maximal framgång i den politiska fråga som man fokuserar på.  

3. För en given period bryr sig beslutsfattare oftast om framgång för mer än en politisk 
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sakfråga. Oftast har man olika politiska åtaganden och olika väljargrupper att ta hänsyn till.  

4. Beslutsfattare bryr sig mer om vissa frågor jämfört med andra. Detta innebär att man måste 

prioritera vissa sakfrågor framför andra. Detta skulle exempelvis kunna baseras på vilken 

fråga som är viktigast för kärnväljargruppen för en given politiker.  

5. Relativt till lagstiftare är lobbyister att betrakta som specialister snarare än generalister.  

Lobbyister har resurser att spendera tid och energi på ett begränsat antal sakfrågor jämfört 

med politiker som oftast måste hålla koll på en politisk agenda med många olika sakfrågor. 

Detta leder till att lobbyisterna utvecklar ett informations övertag.  

 

Sammandraget kan man konstatera att enligt Hall och Deardorff´s modell kommer dessa fem 

premisser att leda till att det blir en fokusering av vissa politiska sakfrågor på den politiska 

marknaden beroende på vart resurserna läggs. Lobbyisterna utvecklar och förbättrar de 

resurser som politiker i dagsläget lägger på en politisk fråga. Det blir alltså en fokusering av 

information och tillgänglighet på en specifik sakfråga, vilket leder till att förutsättningarna att 

nå framgång i den givna sakfrågan ökar. Problematiken är att alla grupper inte har resurser att 

påverka beslutsfattare, vilket kan innebära att det uppstår en snedfördelning av makten vilket i 

sin tur kan påverka de demokratiska grundförutsättningarna.  

 

 

Figur 2. Källa: Hall & Deardorffs (2006), s 73 

 

Förklaring utav modell 1(figur 2):  

I modellen tänker man sig att en beslutsfattare är intresserad av att nå framgång i en given 

politisk sakfråga (issue A i figuren ovan). Utifrån premisserna ovan utgår teorin ifrån att 

politiker är strategiska aktörer, att politiker vill nå framgång i en viss sakfråga mer än vad 

politikern vill nå framgång i någon annan sakfråga. Framgång innebär då att beslutsfattaren 

lyckas driva ett lagförslag närmare sina individuella preferenser, eller öka möjligheten att 
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genomföra en förändring inom det givna policyområdet som man prioriterar. Modellen visar 

att, för att nå framgång i sakfrågan A, så måste beslutsfattaren uppoffra resurser från en annan 

sakfråga. Tanken bakom modellen är att påvisa att direkt lobbying inte handlar om att 

förändra lagstiftares politiska uppfattningar, utan att det snarare handlar om att understödja 

(subsidize) de juridiska eller lagliga resurser som politikern kan tänkas behöva för att nå 

framgång i sakfråga A. Författarna argumenterar för att detta är anledningen till att lobbying 

bör betraktas som viktigt, och i vissa fall nödvändigt, eftersom lobbying- utifrån detta 

perspektiv- är att betrakta som en källa till information. Den primära uppgiften för lobbyisten 

enligt författarna är därmed att tillhandahålla ett professionellt arbete och på så sätt fungera 

som ”adjunctions to staff”, det vill säga som ett substitut till de politiskt anställda aktörerna. 

Lobbyistens viktigaste uppgift enligt modellen är att fungera som informationsgivare till 

politikern. Givet politikerns ursprungliga och begränsade resurser ökar lobbyisterna 

politikerns möjlighet att göra bättre ifrån sig (Hall & Deardorffs 2013), detta eftersom att 

lobbyisten och politikern har ett gemensamt mål. Modellen visar dock att genom att båda 

aktörerna satsar mer resurser på fråga A, som de har ett gemensamt mål med, så leder detta 

till att mindre resurser satsas på övriga politiska sakfrågor, vilket i sin tur innebär att 

framgången inte blir lika stor i de övriga politiska sakfrågorna.  

 

2.5 Motivering utav modeller 

Anledningen till att uppsatsen väljer att fokusera på policyprocessen är att samtliga 

intervjuobjekt på olika sätt representerar en del av denna process. Jag kommer att ta med mig 

de olika perspektiven som finns i policyprocess modellen för att se hur intervjuobjekten själva 

beskriver sin roll i processen. Hall och Deardorffs modell används då denna modell beskriver 

lobbyister som ”adjunctions to staff”.  

 

3. Metod 

 

3.1 Bakgrund till val av metod  

I Makt utan mandat kategoriseras lobbyister och politiskt sakkunniga under samma definition, 

medan exempelvis Hall och Deardorffs (2014) förklarar att lobbyister utgör ett substitut till 

den sakkunnige (Garsten et al 2015). För att kunna definiera min egen uppfattning om dessa 

två- till stor del polariserade bilder- och för att utföra och analysera min egen empiri vis-a-vis 

min frågeställning, behövde jag välja metod och angreppssätt. Efter konversation med Björn 
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Werner
1
 som var forskarassistent under projektet ”Makt utan mandat” fick jag dock klarhet i 

att det material som har samlats in under Makt utan mandat var mättat, vilket innebär att om 

man genomför samma analys igen, med samma frågor som utgångspunkt på samma 

urvalsgrupp så skulle samma resultat uppnås. Jag beslutade mig därför för att utveckla 

resultatet vidare och metoden är därför i huvudsak teoriprövande. Detta då jag använder 

teoretiska modeller för att förklara gruppen policyprofessionella mer ingående och för att 

studera aktörernas roll i policyprocessen. Metoden syftar till att bistå med information om 

grupperna lobbyister och politiskt sakkunniga, samt att öka förståelsen för externa aktörers 

påverkan på policyprocessen.  

 

3.2 Intervjuteknik som metod  

Metoden för insamling utav data är kvalitativ och det empiriska materialet har hämtas med 

hjälp utav semistrukturerade intervjuer. I boken Den kvalitativa forskningsintervjun redogörs 

för tre olika huvudlinjer när man genomför forskningsintervjuer: som ett hantverk, som en 

kunskapsproducerande aktivitet eller som en social praktik (Brinkmann et al 2014, s 33). 

Metoden i den här uppsatsen kom primärt att bli en kunskapsproducerande aktivitet, vilket 

innebär att jag har samlat in kunskap om gruppen policyprofessionella, men då med 

avgränsning på de politiskt sakkunniga och lobbyisterna. Den centrala tanken är att se 

intervjuerna som en produktionsplats för kunskap, och att kunskapen skapas mellan 

intervjupersonen och intervjuobjektet. Metoden som har använts har varit semistrukturerade 

intervjuer men alltid med tonvikt på intervjuobjektens egna perspektiv. Detta innebär att jag 

utgått från förberedda frågor, men sedan låtit intervjun utvecklas under samtalets gång.  

På grund utav ämnets känslighet så har det varit viktigt att gå försiktigt fram i intervjuerna, 

ämnet har därför inte adresserats direkt utan en diskussion har kretsat kring intervju objektets 

påverkan på den politiska makten. Ett exempel på en fråga, riktat till gruppen politiskt 

sakkunniga var:  

 

”Hur går du till väga när du ska sammanställa underlag mer precist? Berätta 

gärna om en fråga där din insats fick genomslag!” 

 

I boken Metodpraktikan beskrivs att när man genomför intervjun skall man i början ställa 

uppvärmningsfrågor för att sedan gå på de mer tematiska frågorna som berör ämnet.  

Detta upplägg har fungerat bra när jag har genomfört mina intervjuer. Jag började med ”grand 

                                                         
1 Emailkonversation med Björn Werner, forskarassistent, Makt utan mandat. 2015-11-17 
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tour” frågor, mer öppna frågor, för att sedan gå på det mer komplicerade frågorna (Esiasson et 

al 2012, s 298-299).  

 

Intervjuerna var indelade i två olika delar med fokus på arbetet samt näringslivet och 

kontaktnät. Det bör noteras att forskningsområdet lobbyism är svårare att studera än många 

med andra statsvetenskapliga områden då en betydande del utav lobbyverksamheten sker i 

skymundan eller bakom ”lyckta dörrar”, och att frågor kring lobbying därför är känsliga. 

Utifrån detta faktum har jag ofta låtit intervjuobjektet själv styra samtalet, något som tillåts 

med semistrukturerade intervjuer.  

 

3.3 Etiska riktlinjer  

En del av mina intervjuobjekt är eller har varit framstående politiker och en gemensam 

nämnare för dem är att samtliga intervjuobjekt på olika sätt jobbar, eller tidigare har jobbat 

med direkt eller indirekt påverkan på den politiska makten. Jag har strävat efter att erhålla 

”informerat samtycke” (Brinkmann & Kvale 2014 s, 107), vilket innebär att jag har 

tillhandahållit så mycket information som möjligt till intervjuobjekten, både före och efter 

intervjun. Poängteras bör också att samtliga av intervjuobjekten har fått tillgång till frågorna 

minst ett dygn innan respektive intervju. Konfidentialitet är en annan aspekt som lyfts upp i 

Den kvalitativa forskningsintervjun och samtliga intervjuobjekt har beretts möjlighet att förbli 

anonyma (Brinkmann & Kvale s, 109).  

Jag har spelat in alla intervjuer för att med säkerhet veta att jag fått med allting som har sagts, 

alltid med ett informerat samtycke från intervjuobjekten. Det är primärt deras erfarenheter 

som jag är intresserad utav och inte deras faktiska partitillhörighet eller ett företags specifika 

identitet. Vetenskapsrådet poängterar i rapporten Good reaserach practice två tydliga etiska 

krav när man skall använda sig utav individer i en vetenskaplig studie: delvis kravet om skydd 

utav individen, delvis kravet om forskningskriteriet (Hermerén 2011). Jag har strävat efter att 

kombinera både dessa etiska riktlinjer, genom att tillhandahålla relevant 

forskningsinformation i kombination med en hög respekt för intervjuobjektens integritet.  

 

3.4 Val utav källor  

Det har varit relativt lätt att få kontakt med de relevanta grupper som jag velat studera. När 

det gäller själva urvalet av intervjuobjekt så har jag valt att använda mig utav strategiskt 

utvalda fall. Enligt boken Att fråga och att svara finns det olika motiv till varför man gör 

strategiskt utvalda fall, dessa är bland annat att det ska vara generaliserbara till en större 
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kontext samt att fallen kan betraktas som ”tunga” eller ”betydelsefulla” för uppsatsens kontext 

(Teorell & Svensson 2012, s 150-151). Jag har valt att begränsa mitt urval till tre 

fokusgrupper: politiskt sakkunniga, lobbyister och politiker.  

Politiskt sakkunniga har jag valts ut efter samtal Niels Selling
2
 forskarassistent till boken 

Makt utan mandat, här fick jag information om att Finansdepartementet tillsammans med 

Statsrådsberedningen utgör kärnan i regeringskansliet, och att dessa departement på så vis har 

en stark statsvetenskaplig relevans. Genom att studera finansdepartementet uppnås också den 

naturliga kopplingen till näringslivet. 

 

Lobbyisterna har valts ut från den begränsade svenska lobbyforskningen som finns, och där 

man kan se vilka PR-byråer som historiskt sett haft mest inflytande på den politiskt makten. 

Dessa är JKL, Kreab och Prime, vilka också representerar de största i sin bransch, varför 

uppsatsen avgränsas till dessa. Konsulterna som jag är intresserade utav arbetar inom den gren 

som kallas ”Public Affairs”, som handlar om samhällspåverkan (Garsten et al 2015, s 75). 

Intervjuobjekten inom kategorien lobbyister har valts ut ifrån samtliga Public Affairs 

avdelningarna på dessa byråer, och jag har strävat efter att intervjuobjekten skall inneha 

ungefärligt likvärdiga positioner på sina respektive byråer. I uppsatsen refererar jag till 

gruppen antingen som konsulter eller som lobbyister. 

 

Politikerna har valts ut efter studier från utredningen Avkorporativisering och lobbyism (Lund 

1999 s, 142) som påvisar att det finns ett samband mellan partitillhörighet och PR-byråer. 

Detta samband redovisades även i Den härskade klassen, och då utifrån ett begränsat urval 

utav före detta politiker där man kunde se att flest politiker från partierna Moderaterna, 

Socialdemokraterna och Liberalerna väljer att gå över till näringslivet (Ericson 2015, s 229). 

Intervjuobjekten i kategorin politiker har valts ut delvis utefter strategiskt utvalda fall, men 

också efter det som Bryman (2008) beskriver som ”bevämlighetsurval”, vilket alltså handlar 

om vilka intervjuobjekt som har varit tillgängliga i mitt personliga nätverk. 

Gruppen definieras i uppsatsen antigen som politiker eller som ministrar.  

Samtliga intervjuobjekten har primärt valts ut med målet att fallen skall betraktas som 

betydelsefulla för uppsatsens frågeställning, med anknytning till de teoretiska utgångspunkter 

som uppsatsen lutar sig emot.  

                                                         
2 Skype samtal med Niels Selling, forskarassistent under Makt utan mandat 2015-11-12 



 

 

19 

19 

3.5 Källkritik  

Intervjuer har utgjort den centrala källan för uppsatsens empiriska material och det har varit 

viktigt att jag förhållit mig kritisk till det insamlade materialet. Intervjuobjekten utgör ”primär 

källor” på så sätt att det är direkt påverkade utav det som jag valt att studera. Eftersom att den 

statsvetenskapliga diskursen inte är helt utbredd på detta ämne så har det varit svårt för mig 

att testa källornas trovärdighet, jag har därför strävat efter att hitta den ”röda tråden” i 

samtliga av intervjuerna, för att på så sätt kunna utvärdera och sannolikhetspröva varje 

enskild intervju. I Ute på fältet, inne vid skrivbordet skriver författaren att ”de historier som 

framförs i intervjuer ofta är välrepeterade och utformande efter en legitim logik”- en del i min 

intervjuteknik har därför varit att försöka ”locka fram” spontana historier hos mina 

intervjuobjekt (Czarniawska 2014, s 55). I Teorell et al (2012) definierar författarna fyra 

källkritiska kriterier: tendens, samtidighet, centralitet och äkthet. Samtidigheten handlar om 

hur långt tidsgap som finns mellan källans tillkomst och det händelseförlopp som man ämnar 

studera. De politiskt sakkunniga och lobbyisterna är idag aktiva inom den politiska sfären och 

jobbar dagligen med externa aktörers påverkan på deras arbete. Politikerna som intervjuats 

har samtliga varit aktiva under 2000- talet vilket därmed innebär att samtidighets kriteriet är 

uppfyllt. Det andra kriteriet berör centraliteten, det vill säga det rumsliga avståndet mellan 

källan och det händelseförlopp som studeras. Samtliga aktörer som intervjuats har en direkt 

närhet till policyprocessen. Tendensen handlar om hur aktörerna väljer att framställa sig 

själva, om källans benägenhet att filtrera verkligheten. Här har det varit extra viktigt att 

bibehålla ett kritiskt förhållande till materialet, eftersom att en del utav intervjuobjekten  

sannolikt inte vill erkänna att externa aktörer påverkar policyprocessen. I Att fråga och att 

svara skriver dock författarna att om man skulle exkludera samtliga källor som inte har en 

hög grad utav tendens så riskerar man att missa relevant empiriskt material. Det sista kriteriet 

berör källorna äkthet, det vill säga huruvida källan kan betraktas som autentisk. I detta fall är 

det förutsatt då uppsatsen primärt fokuserar på källornas perspektiv på externa aktörers 

inflytande på den politiska agendan (Teorell & Svensson 2012, 104-106). Min förhoppning är 

att studiens empiri berättar om en rådande samhällstendens, och att intervjuobjekten har 

delgivit sin ärliga bild utav de externa aktörernas påverkan på den politiska processen, utifrån 

deras respektive positioner och perspektiv. 
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4. Resultat av empirin och den röda tråden  

 

4.1  Uppdelning av intervjuerna 

Intervjuerna har indelats i två sektioner: ”arbetet” samt ”nätverk och arenor”. Anledningen till 

denna uppdelning var att jag ville skapa en bekväm stämning i början av intervjun, genom att 

ställa ”trygga” frågor som skapade en positiv dynamik. En ”uppvärmande” fråga som 

samtliga utav intervjuobjekten fick var exempelvis: ”Vad är det som driver dig i ditt arbete?” 

Eftersom att jag ville förstå hur lobbyister och politiskt sakkunniga skiljer sig ifrån varandra 

så gav det första blocket, ”arbetet”, mig en bättre förståelse för om aktörerna hade en roll 

inom policyprocessen och vad denna roll i så fall innebar, frågorna i denna del baseras delvis 

från det frågebatteri som användes under Makt utan mandat och syftade till att ge information 

om aktörernas arbetsuppgifter. Nästa del, ”nätverk och arenor” berörde den mer känsliga 

delen utav frågeställningen och ämnade till att undersöka externa aktörers inflytande och 

påverkan på policyprocessen. I uppsatsens sista del finns en bilaga som redogör för 

frågebatteriet, detta var dock endast en mall då min metod utgick från den semistrukturerade 

intervjutekniken.  

 

 

4.2 Samtal med tre politiskt sakkunniga på Finansdepartementet och Regeringskansliet   

Av de tre politiskt sakkunniga som har intervjuats så har två utav tre en politisk bakgrund på 

så sätt att de har varit aktiva i partipolitiken och mer precist i de nuvarande regeringspartierna, 

Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Två utav de politiskt sakkunniga jobbade på 

Finansdepartementet och en jobbade på Regeringskansliet.  

 

Arbetet  

När det gäller arbetet så är det mest centrala att bistå ministern i allt som kan tänkas behövas i 

policyprocessen. Det kan innefatta allt ifrån att skriva tal och debattartiklar till att komma 

med politiska inspel. När det specifikt gäller policyprocessen så kom fokuseringen under 

samtalen att främst handla om ”beredningsfasen”, vilket enligt fas modellen då skulle 

motsvara implementeringsfasen. Det gäller för den sakkunniga att få en så god relation till 

ministern som möjligt för att på så sätt försöka förstå vad som kan vara centralt för ministern i 

en specifik fråga, och hur ministern väljer att prioritera.  
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Sakkunnig
3
 beskriver delvis arbetet som att:  

”En vecka består utav många olika beredningar, ställa frågor till tjänstemännen 

och försöka knuffa ärendet i en viss riktning. Nu under senaste tiden så har vi 

jobbat med ett ärende som jag inte får säga vad det handlar om eftersom det 

ännu inte är offentligt, men där det viktiga för oss är att få fram rätt ansats och 

ingång.”  

 

Sakkunniga påverkar alltså policyprocessen i hög grad, och de fungerar som 

informationsgivare och som ett filter mellan tjänstemännen och ministern, och mellan 

ministern och externa aktörer. Sakkunniga kan kommunicera vilka utredningar som ska 

tillsättas och påvisar för tjänstemännen vilka politiska frågor som är viktiga, men för det 

mesta kommer dessa initiativ från ministerns håll. Om man studerar policyprocessen som 

Ahlbäck (1994) beskriver den, så kan man konstatera att de politiskt sakkunniga primärt 

befinner sig i beredningsfasen utav policyprocessen. Utifrån mitt begränsade urval får jag 

bilden utav att politiska och opolitiska tjänstemän på Finansdepartementet också har en 

central roll i beredningsfasen. De sakkunniga får löpnade information under policyprocessens 

gång och sakkunniga sätter den fortsatta politiska agendan tillsammans med statssekreteraren, 

utefter det informationsunderlag som sammanställs från tjänstemännen. 

Den sakkunniga kan emellanåt befinna sig i initieringsfasen (eller det som Hertting benämner 

som ”dagordningen”), detta är dock ovanligt och baserat på mitt urval så kan jag konstatera 

att det för det mer handlar om att bistå minister med underlag, och att det är ovanligt att dessa 

aktörer själva sätter dagordningen.  En utav mina frågor gällde de sakkunnigas egna 

framgångar i policyprocessen och här bekräftar samtliga utav intervjuobjekten att det inte 

handlar om deras personliga drivkrafter eller idéer om politiska sakfrågor, utan att det endast 

är ministerns uppfattning som styr. I en utav intervjuerna framkommer det att om utrymme 

för personlig påverkan ges så sker detta främst när statssekreteraren eller ministern inte har tid 

för en viss politisk fråga. En utav de sakkunniga berättar om ett förslag som ligger på den 

politiska agendan just nu, och där externa aktörer i form företag, med hjälp utav lobbyister har 

gått in och försöker påverka policyprocessen. Påverkan sker då under beredningsfasen i form 

utav remissvar, möten med de sakkunniga och försök till möten med ministern. En politiskt 

sakkunnig 
4
 berättar:  

 

                                                         
3 Politiskt sakkunnig, Finansdepartementet 2015-12-04 
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Det är klart att jag att jag tar in vad de (de externa aktörerna) säger, men sen har 

vi i Sverige ett väldigt omfattande remissförfarande som verkar som en garant 

mot att lobbyister får för stor inflytande …  

 

Ja, de klart att man kan säga att lobbyister får mer makt generellt, men vi har ju 

ändå den maktordningen som vi har i Sverige, vi lägger fram förslag i en lång 

process där vi har flera remissvar som sedan jämkas samman till ett 

beslutsunderlag. Så det här med att någon blir kompis med någon som sedan 

påverkar politiska idéer…  

 

Det är möjligt att det förekommer, men någonstans känns det som att vårt system 

säkrar oss mot att lobbyister får ett för stort inflytande. Men där lobbyisterna fått 

mer makt är ju med agendasättingen, och det styr ju sedan vilka utredningar man 

tillsätter och vilka förslag som går hem i opinionen.”   

 

På en direkt fråga om dessa aktörer påverkar den sakkunnige
5
 får jag svaret:  

 

”Alltså inte för mig men det är ju intressant. Jag menar, folk är ju bara 

människor och jag tror att om X (ministern i frågan), hade träffat de här 

aktörerna, och de är övertygande i sina ståndpunkter så kanske ministern, som 

avgör har de här argumenten i bakhuvudet någonstans, och blir kanske mer 

övertygad … Ministern kanske till och med tror att det är X egen åsikt”. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att externa aktörer främst försöker påverka den 

politiska processen i dess beredningsfas, och eventuellt även när agendan för ett politiskt 

förslag tillsätts. Några saker bör dock poängteras: 1) hur stort detta inflytande är kan vara 

svårt att definiera, och det är förmodligen kontextspecifikt. Klart är att de externa aktörerna 

strävar efter att påverka de politiskt sakkunniga i deras arbete, men de sakkunnigas jobb är att 

tillhandahålla information från olika aktörer och sedan göra en bedömning utav vad som är 

relevant för den fortsatta politiska utvecklingen. 2) de sakkunniga var noga med att poängtera 

att de strävar efter att lyssna på alla externa aktörer vars intressen representeras på den 

politiska agendan, för att få en så bred uppfattning om den rådande politiska diskursen som 

möjligt, och att det är viktigt att ta in såväl lobbyistens argument som argument från det 
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övriga civilsamhället. I samtalen framgick det också att det ibland är svårt för de sakkunniga 

att känna till vilka sakfrågor som faktiskt lyfts upp på den politiska agendan, en sakkunnig
6
 

säger exempelvis:  

 

”Jag kan vara orolig för hur beslut fattas. Och det kan jag känna mer generellt 

inom parti X… inom Regeringen, det är mycket beslut som växer fram som man 

inte alltid kan förstå och som kan tas på kort tid. Just nu med 

migrationsuppgörelsen, och nu nyligen bron. Och det är så mycket som bara 

sker. Stora möjligheter alltså att bedriva politik genom att smyga in förslag, 

trots att det ska förankras. Allt hinns inte med. Allt tydliggörs inte. Det känner 

jag, och det känns som om att vissa grejer kan ’drunkna i maskineriet.’ Så det 

klart att det finns stora påverkansmöjligheter för lobbyister.”  

 

En utav de sakkunniga pratar öppet om hur externa aktörer kan tillhandahålla nyttig och viktig 

information i policyprocessen. Den sakkunniga beskriver spontant detta som att det är ett 

”informationsutbyte” som sker mellan å ena sidan externa aktörer och å andra sidan de 

politiskt sakkunniga. Man beskriver media som en osäker kanal och att det därför kan vara 

viktigt att precisera för en extern aktörer att de och politikern eventuellt tänker likadant i en 

viss fråga.  

 

Nätverk och arenor  

Två utav dessa intervjuobjekt har en stark partitillhörighet och båda dessa aktörer framhåller 

att det finns risk för att den politiska agendan påverkas utav att man lobbar mot dem som 

delar ens gemensamma preferenser. Det verkar generellt som att man har högre tilltro till 

individer som delar ens gemensamma preferenser.  

Den nuvarande regeringen har starkare kontaktnät med aktörer inom fackförenings- och 

miljörörelsen, eftersom att Miljöpartiet är sprungna ur denna rörelse och har ett nätverk främst 

inom dessa grupperingar, föreningslivet och den ideella sektorn. Socialdemokraterna å andra 

sidan har starka kopplingar till fackliga organisationer. Sakkunniga berättar att Miljöpartiet 

förmodligen skiljer sig från tidigare regeringspartier när det gäller arenor och näringslivs 

kontakter eftersom att man tidigare inte haft regeringsmakten och man har därför inte haft 

samma behov av att ha kontakt med externa aktörer. En av de sakkunniga förklarar att aktörer 

som jobbar inom PR och lobbyister ofta är gamla vänner eller kollegor, och att det därmed 
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sker ett visst informationsutbyte med dessa aktörer. Givetvis skiftar nätverken beroende på 

vem man diskuterar med, men den sammansatta bilden ger en bild utav att den nuvarande 

regeringen har en tendens utav att lyssna på intressen som mynnar från den gröna rörelsen 

eller intressen som på något vis är sammankopplade med socialdemokratin. En sakkunnig
7
 

förklarar varför man har en högre tilltro till externa aktörer som delar ens gemensamma 

preferenser:  

 

”Har man en gemensam historia så vet man att det ofta finns delade 

grundläggande värderingar- jag vet ju att en konsult som är socialdemokrat vet 

vad jag gillar, och den personen kommer inte vara ute efter att skada 

regeringen. Sedan kan också den konsulten säga tvärtom: här finns något som 

skulle gynna vår kund som samtidigt ligger i regeringens intresse, något som 

konsulten kan lösa. Mycket handlar om olika problem i lagstiftning och offentlig 

kommunikation som kanske är problematiskt för en bransch eller en 

organisation. Det här är nog legitimt, du kanske ska fundera på det.  

Däremot om en Moderat sa samma sak så skulle jag givetvis lyssna men jag 

skulle inte känna samma förtroende för en sådan konsult, en f d moderat vill ju 

grunden inte att vi ska sitta i regeringen. Då frågar man sig samtidigt, om vi 

lyssnar på det här särintresset kommer det verkligen att gynna oss? Eller 

kommer de att tycka att det är soft att de både kan gynna sin kund och samtidigt 

skada regeringen?” 

 

En av de sakkunniga berättar också att informella kanaler kan vara en viktig källa för 

information eftersom att det innebär att man i vissa fall inte behöver lyfta upp en fråga på den 

”politiska agendan”, detta eftersom att man redan vet (via de informella kontakterna) att detta 

kanske inte är relevant för marknaden just nu eller att en specifik fråga inte kommer att drivas 

igenom. Att detta är att betrakta som något som förekommer mer generellt inom 

statsförvaltningen är svårt att kommentera då jag endast har ett begränsat urval av intervjuer.  

Det framkommer dock att de politiskt sakkunniga har kontakter, både på professionell nivå 

och på privat nivå som kan ha relevans för den fortsatta policyutvecklingen. Det är dock svårt 

utifrån mitt begränsade urval att precisera hur stor roll dessa kontakter verkligen har för den 

fortsatta utvecklingen och i förlängningen för beslutsfattandet och det demokratiska systemet 

som helhet.  
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4.3 Samtal med tre lobbyister på tre olika byråer  

Av följande intervjuobjekt så har två utav tre haft en partipolitisk bakgrund innan de började 

jobba med PR och kommunikation. Samtliga har de centrala roller i de ”Public Affairs” teams 

de ingår i på Prime, JKL och Kreab.  

 

Arbetet  

Det framkommer i intervjuerna att arbetet som lobbyist är varierade och att det ena dagen 

sällan är den andra lik. Arbetet som lobbyist handlar om att verka som ”smörjmedel” mellan 

näringslivet och politiken. Två av lobbyisterna beskriver sig själva som en form utav jurister 

eller management konsulter det handlar mest om att fungera som rådgivare, 

omvärldsanalytiker eller som tolkar av olika skeenden inom politiken. Återkommande teman 

är att man beskriver det som att näringslivet med snabba beslut och resultatinriktning å ena 

sidan och politiken och folkviljan å andra sidan ofta misslyckas i sin kommunikation, och att 

det är här lobbyisterna kommer in. Det beskrivs som att de olika delarna utav samhället, 

politiken å ena sidan och näringslivet å andra sidan har ett behov utav att få hjälp utav 

mellanhänder för att bättre kunna hantera kommunikationen mellan sig.  Utifrån 

policyprocessens olika faser kan man tänka sig att lobbyisterna delvis kan initiera beslut, och 

på så sätta frågor på dagordningen (Hertting 2014) men också att dem kan bistå sakkunniga 

med information under den politiska processen, och på så vis vara en del av 

implementeringsfasen eller beredningen. När jag efterfrågar lyckade ”cases” så är 

lobbyisterna snabba med att poängtera att deras jobb när dem strävar efter att sätta 

dagordningen oftast inte består utav att driva omvälvande politiska förslag, utan att det 

snarare handlar om små sakfrågor. Migrationsuppgörelsen kommer på tal, och här menar 

lobbyisterna att det är inget som kommer från dem, utan att det handlar om stora frågor som 

har en viktig nationell roll i det rådande samhällsklimatet. Konkreta exempel på lobbying 

”cases” som har varit framgångsrika är bland annat RUT avdraget som från början var ett 

initiativ från Svenskt Näringsliv, Nybyggarkommissionen som ledde till att politiker i 

riksdagen lagt förslag om en ny bostadspolitik, och ett politiskt förslag som hjälpte företag X 

att lättare kommunicera med Landstinget. I mina samtal med lobbyisterna beskriver de 

politiker som lösningsorienterade aktörer, som vill fatta beslut om sakfrågor som är aktuella 

på agendan de framhäver att politikern kan framstå som handlingskraftig genom att han eller 

hon kommer med lösningar på olika problem, och min uppfattning är att lobbyisterna i vissa 

fall kan komma med lösningar eller indikera förslag på dessa problem. Samtliga utav 
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lobbyisterna beskriver ett samhälle som är allt mer komplext, där det blir svårare för det 

nuvarande utredningsväsendet och aktörer som verkar inom den politiska makten att förstå sig 

på alla de politiska frågeställningar som utgör den ständiga föränderliga politiska agendan, det 

blir också allt svårare för offentliga aktörer att komma med relevanta inspel och förslag. 

Lobbyisternas generella uppfattning var således att det är nyttigt att fler aktörer bidrar och 

understödjer politikerna. En utav lobbyisterna, som också har en partipolitisk bakgrund, 

understryker att det är viktigt för en politiker att få inspel och information från externa 

aktörer, som en del utav policyprocessen.  

 

Nätverken och arenor  

Två utav lobbyisterna bekräftar att kontakterna som sker med den offentliga sektorn sker som 

en form utav ”informationsutbyte” mellan aktörerna. Informationen är inte omvälvande utan 

kan snarare handla om hur ett parti ligger till i en viss fråga, som i ett senare skede kan visa 

sig ha en relevans för en kund. De personer som har en bakgrund från partipolitiken bekräftar 

att dem använder sina kontakter som en form utav ”informationskällor”, men samtliga 

poängterar att denna typ utav kontakt är sällsynt och att det sker max fem till tio gånger per 

år.  Båda lobbyisterna som jag diskuterar med som har en partipolitisk bakgrund uppger också 

att den kontakt som sker mot deras tidigare partikamrater inte skiljer sig med den kontakt som 

dessa konsulter har med andra partier. Detta eftersom att man alltid hänvisar till vem man 

representerar och att man ringer på en kunds uppdrag. Denna typ utav kontakt är därmed helt 

transparent enligt lobbyisterna. Två av byråerna berättar att det finns lobbyister representerade 

från båda blocken i respektive Public Affairs team då detta ger högre trovärdighet gentemot 

kunden. Som poängterats tidigare anser intervjuobjekten att de inte har en så stor inverkan på 

den politiska agendan, detta bekräftas exempelvis i detta citat
8
:  

 

”Min absoluta uppfattning är att lobbyisterna har en väldigt liten roll att spela. 

De som ofta sätter frågor på dagordningen är intresseorganisationer, och 

näringslivet har många sådana, men det finns framförallt många NGOs som är 

mycket aktiva och skickliga i att sätta dagordningen, t.ex  Svenska Freds och 

alla miljöorganisationer. Näringslivets organisationer har svårare att göra det, 

de hamnar istället lätt i försvarspositioner i frågor som andra har definierat och 

driver”. 
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att både personliga och professionella relationer till 

den politiska sektorn förekommer, men att det är mycket svårt att utkristallisera vad som är en 

professionell relation och vad som är en privat relation, speciellt då gränserna och 

uppfattningar kring vad som definierar privata och professionella relationer tenderar att vara 

subjektiva, och hur dessa relationer verkligen påverkar den politiska processen.  

Både lobbyister och sakkunniga beskriver relationen mellan dem som en form utav 

”informationsutbyte”. Kontakterna till den politiska sektorn kan exempelvis verka i form utav 

att det är en före detta studiekamrater, före detta kollegor eller gamla partivänner, och här 

uppstår en gråzon utav kontaktarbete som sannolikt influerar agendan i olika utsträckning. 

Hur stor denna påverkan de facto är på den politiska processen är utifrån mitt begränsade 

urval omöjligt att kvantifiera.  I samtal med en utav lobbyisterna med en partipolitisk 

bakgrund berättar denna person att kontakter givetvis är viktiga i den nya rollen, att kontakter 

är något av en ”färskvara” och att det delvis är vad man får betalt för som lobbyist. Här kan 

man således bekräfta den del av lobbyforskningen som anser att det viktigaste för 

lobbyisterna är deras nätverk, snarare än deras expertkunskap. En annan viktig aspekt som 

lobbyisterna lyfter fram är att deras jobb leder till att fler aktörer kommer till tals, men att just 

dessa aktörer skulle vara resursstarka är inget som bekräftas men något som man kan anta.  

 

4.4 Samtal med tre olika politiker från tre olika partier   

Samtliga utav de politiker som jag talar med är före detta ministrar och har varit verksamma 

under 2000-talet. Ministrarna har bakgrund inom partierna: Folkpartiet, Socialdemokraterna 

och Moderaterna.  

 

Arbetet 

Samtliga utav dessa aktörer framhäver att politiker har en mycket viktig roll i samtliga utav 

policyprocessens delar. När det gäller andra aktörers påverkan på den politiska agendan kan 

man notera att ministrarna anser att de politiskt sakkunniga inte går att generalisera till en 

bredare kontext, detta då de sakkunniga skiljer sig mycket åt beroende på vilken typ utav 

uppgift denna får i staben. Deras roll i policyprocessen skiftar alltså beroende på stab, 

departement och kontext, enligt ministrarna. Samtliga av de jag talat med undertrycker att om 

det är en minister som är duktig så kommer denna inte att påverkas utav en extern part, och 

detta gäller såväl lobbyister som företag, detta eftersom att politiker ofta har bestämda idéer 
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om vad som är rätt och fel och såldes inte låter sig påverkas utav en tredje part.  

Politiker har väljare, partiprogram och olika politiska cykler att förhålla sig till när frågor sätt 

på den politiska agendan. De som försöker påverka politikern tycks ofta uppfattas som ”brus” 

och absolut inte som något som definierar agendan. En före detta minister
9
 uttalar sig om just 

detta:   

 

”Ibland beskrivs de ´policyprofessionella´ som dominerande när det gäller att 

föra in nya idéer i den politiska processen. Det är inte alls min erfarenhet. En 

ledande politiker är utsatt för en ständig och oavbruten ström av åsikter, förslag 

och idéer. De är inte fem om dagen utan kanske femtio. De kommer från det 

ögonblick som man öppnar sin mailbox på morgonen, via ledarkommentarer, 

föredragande tjänstemän, "uppvaktningar", forskningsrapporter, partivänner i 

riksdagsgruppen och så vidare i all oändlighet tills man stupar i säng. 

Utmaningen ligger i att välja vilka av dessa alla råd man ska följa. I alla viktiga 

frågor får man tyvärr diametralt motsatta råd. Det finns vissa 

policyprofessionella som är ”idégeneratorer” - t ex en som leder en 

tankesmedja - men de flesta är medarbetare som hjälper politikern att sortera 

och värdera och sedan också spelar en roll när det gäller att föra ut det man 

bestämt sig för”. 

 

Sammantaget så kan man konstatera att lobbyisterna inte är något som politikerna särnoterar i 

sitt arbete. Om man överhuvudtaget tillskriver PR-byråerna någon påverkan- så är det en viss 

möjlighet att påverka vad som lyfts upp på den politiska dagordningen (Hertting 2014). 

Politikerna noterar inte lobbyisterna eventuella delaktigheter i beredningsfasen, eller i 

implementeringsfasen. Detta beror förmodligen på att politikerna primärt vänder sig till de 

politiskt sakkunniga. Om lobbyisterna i sin tur påverkar de sakkunniga även under 

beredningsfasen, så tycks det inte vara något som politikerna är medvetna om.  

 

Samtliga utav de ministrar som jag intervjuar anser dock att externa aktörer i form utav 

företag har en viktig roll att spela i den politiska processen, detta eftersom att dessa aktörer 

själva har en direkt och väsentlig påverkan på Sveriges ekonomi och att de därför också har 

en tydlig relevans för den politiska agendan.  

 

                                                         
9 Politiker, Folkpartiet 2015-12-08 
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Nätverk  

Samtliga utav ministrarna framhåller att det är viktigt att vissa intressen prioriteras inom 

politiken. När jag diskuterar näringslivets inverkan på politiken framhåller politikerna att 

detta givetvis skiftar beroende på vilken politisk roll man för tillfället innehar, men två utav 

tre av de före detta ministrarna förklarar att det alltid är viktigt i rollen som politiker att 

bevaka näringslivets intressen. Detta sker på olika sätt: exempelvis genom tjänsteresor och 

studiebesök. Emellanåt uppstår en vis typ utav privat relation med dessa aktörer om det blir så 

att man spenderar mycket tid tillsammans. Det finns vissa centrala aktörer i svensk ekonomi 

som är återkommande i samtalen. En före detta minister
10

säger följande:  

 

”Kontakterna ser väldigt olika ut. Det klart att jag försvarade vissa intressen i 

näringslivet som handelsminister, och då var det ju väldigt täta och nära band”.  

 

En utav politikerna som har en bakgrund inom socialdemokratin är tydlig med att markera att 

man som minister själv styr och sätter agendan. Politikern förklarar att i och med att denna 

person företräde socialdemokratiska värderingar ville näringslivets aktörer väldig ofta rösta 

bort minister i fråga, vilket gjorde att relationerna mellan näringslivet å ena sidan och den 

politiska makten å andra sidan sköttes på ett rent professionellt plan. Här beskriver politikern 

att det emellanåt kunde uppstå en relation där externa aktörer i form utav svenska företag 

tillsammans med den svenska regeringen strävade efter ett gemensamt mål, och att det då 

kunde vara produktivt att samarbeta. Ett sådant exempel är Sveriges exportfrämjande där 

politikern och de externa aktörerna i form utav näringslivet kunde ha ett gemensamt mål om 

att främja svensk industri inom Europeiska Unionen, exempelvis. För politikerns del kunde 

det då handla om att öppna marknader, se till så att svensk kompetens kom till utlandet, eller 

att förespråka svensk industri till omvärlden. Politikern förklarar att det exempelvis kunde 

röra sig om lagstiftning inom EU vilket kunde gynna den tyska eller den svenska marknaden, 

och att det då gällde för de svenska aktörerna att gemensamt jobba för sin sak. Mer precist 

förklarar politikern
11

det så här: 

 

”Politikutformningen låg väldigt nära näringslivet, men det var ju inte så att vi 

var något ombud för dem- vi jobbade för gemensamma intressen- det handlade 

väldigt mycket om ”svenska jobb” och som svensk hade man ett gemensamt 

                                                         
10 Politiker, Socialdemokrat 2015-12-09 
11 Politiker, Socialdemokrat 2015-12-09 
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mål, och det handlade om att bekämpa den protektionism som präglade EU. 

Som stängde ute små och svaga från de stora och starka”.  

 

Politikern beskriver en form utav utbyte mellan näringslivet och politiken. Anti-dumpnings 

tullar är ett sådant område, där näringslivet och politiken strävar mot ett gemensamt mål, och 

där kan vara bra att samarbeta. Politikern beskriver också EU som en polariserad union, 

polariserad på så sätt att politiska beslut på den europeiska agendan fattas utefter vad 

medlemsländerna har för pakter eller samarbeten sinsemellan. Politikern berättar att det ofta 

låg statliga aktörers intressen i vägen för saklig politisk debatt. Att relationen mellan 

ministrarna och företagen är centrala beskrivs av en annan politiker som jag intervjuar, denna 

politiker berättar att han hade som princip inte träffade externa aktörer, och framförallt inte 

intresseorganisationer, men att det var av vikt att främja centrala företags aktörer inom svensk 

industri.  

 

Sammanfattningsvis konstaterar jag att politiska aktörer samarbetar med externa aktörer när 

ett sådant intresse föreligger för bägge parter. När jag diskuterar lobbyisternas roll på den 

politiska agendan så instämmer politikerna med de politiskt sakkunniga i att om man har 

gemensamma politiska preferenser så litar man mer på aktörer som det finns en koppling till, 

eller som delar ens gemensamma ideologi. I samtalen får jag också bilden utav att den 

politiska processen i mångt och mycket handlar om en idéflora, men att det sedan, i slutändan 

ändå handlar om att en politiker måste sätta ner foten och avgöra om ett förslag är bra eller 

dåligt. Eftersom att det finns ett ansvarsutkrävande gentemot politiker så ansåg också dessa 

aktörer att det egentligen inte utgjorde något problem om fler externa aktörer kom till tals, i 

slutändan är det ändå politikern som bär ansvaret för de beslut som tas. Därmed tycks 

politikerna anse att det demokratiska systemet fungerar och upprätthålls, oavsett externa 

aktörers agerande.  
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5. Avslutande diskussion och anknytning till teorier:  

 

Den politiska verkligheten har blivit allt mer avancerad, med en teknisk utveckling, den 

Europeiska Unionen som styrande organ och en ökad privatisering inom den offentliga 

sektorn, faktorer som alla påverkar den svenska förvaltningsmodellen och policyprocessen.  

Andelen aktörer på den svenska marknaden har ökat. Idag finns det en bransch som säljer 

något som jag skulle vilja benämna som politiskt ”kapital”, som inte har funnits på samma 

sätt tidigare i svensk politisk historia. Detta skapar en rad nya utmaningar för den svenska 

förvaltningen. Av min studie kan man utläsa att externa aktörer är aktiva i den politiska 

processen. Utifrån uppsatsens insamlade empiri kan man även notera att när externa aktörer i 

form utav lobbyister bedriver påverkansarbete så sker detta mot aktörer som redan delar 

lobbyistens politiska preferenser. Uppsatsen visar också att politiskt sakkunniga har lättare att 

anförtro sig åt aktörer som delar deras gemensamma preferenser, och att lobbyisterna därför 

har ett effektivare kontaktnät gentemot personer som delar en gemensam ideologi eller 

kommer från samma partibakgrund.  

 

Utifrån uppsatsens begränsade empiri kan man dra slutsatsen att lobbyister och politiskt 

sakkunniga delvis är aktiva i samma fas utav policyprocessen.  

Båda dessa aktörer strävar efter att influera policyprocessen och aktörerna engagerar sig 

främst i rollen som informationsbärare.  

 

Utifrån empirin så är de största skillnaderna mellan aktörerna att lobbyister i större grad är 

verksamma med att försöka påverka den politiska dagordningen, medans den sakkunniga 

främst är aktiv i policyprocessens beredningsfas.  

Externa aktörer kan sträva efter att påverka den politiska agendan via båda dessa aktörer, men 

utifrån empirin är den vanligaste formen att externa aktörer anställer lobbyister för att bedriva 

påverkansarbete gentemot sakkunniga eller politiker.  

 

Lobbyisterna och de politiska sakkunniga beskriver relationen dem emellan som ett 

”informationsutbyte”, något som uppstår mellan båda parter. Båda grupperna har också 

informella kontakter eller nätverk som eventuellt kan ha relevans för policyprocessen, men 

som inte kvantifieras i denna uppsats.  
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Utifrån uppsatsens begränsade empiri kan man sammanfattningsvis argumentera för att 

lobbyister och sakkunniga har relativt lika roller, att båda fungerar som informatörer på den 

politiska marknaden där deras roll består i att tillhandahålla informationsunderlag till 

beslutsfattare. Denna slutsats skulle delvis bekräfta Hall och Deardorffs modell, att 

lobbyisterna blir en form utav ”substitut” eller ”adjunctions to staff” till politiskt sakkunniga. 

Utifrån premissen att man lobbar mot de som delar ens gemensamma politiska preferenser 

kan man i viss mån bekräfta Hall och Deardorffs modell, dock finns det fortfarande stora 

skillnader i det praktiska arbetet mellan lobbyister och sakkunniga.  

Gruppen politiker framhåller dessutom att sakkunniga inte går att generalisera och att deras 

roll inom policyprocessen är kontextspecifik. Politikerna framhåller också att externa aktörer i 

form av lobbyister inte noteras i deras arbete, vilket innebär att man skall vara försiktig med 

att generalisera resultatet allt för mycket.  

 

Enligt Hall och Deardorffs modell finns det en risk att den politiska marknaden kommer att 

fokusera mer enskilt på vissa politiska sakfrågor, eftersom att när lobbyister existerar på den 

politiska marknaden innebär detta att mer information läggs på en specifik sakfråga.  

Utifrån den insamlade empirin kan man i viss mån bekräfta denna utveckling även i den 

svenska politiska kontexten, aktörer som står regeringspartierna nära tycks idagsläget ha 

större möjligheter att påverka den politiska agendan.  

 

Sammantaget finns det alltså, utifrån intervjuerna i mitt urval, en risk att den politiska 

agendan påverkas utav de externa aktörer som verkar på den politiska agendan.  

Enligt mina intervjuer så driver dessa aktörer sällan omvälvande politiska beslut, men det 

finns ändå en risk för att den politiska makten färgas utav externa aktörers inflytande på den 

politiska agendan. Detta rör sannolikt mindre politiska frågor, frågor som annars tenderar att 

”falla mellan stolarna” eller frågor som ministrarna och statssekreterarna inte har lika stor 

kännedom om, men oavsett hur stor eller liten en fråga anses vara, så är det viktigt att ta 

hänsyn till de externa aktörers inflytande, utifrån ett demokratiskt perspektiv. Kombinationen 

utav att det finns en vis tendens utav att den politiska agendan styrs mot vissa intressen samt 

att de aktörer som står politiskt sakkunniga eller politiker nära har en större möjlighet att 

influera agendan är något som bör diskuteras och kartläggas än mera, inte bara i den 

statsvetenskapliga kontexten, utan även i det offentliga rummet och som en enskild fråga på 

den politiska agendan. 
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6. Slutord om lobbyister och de policyprofessionellas roll 

I mina samtal med intervjuobjekten diskuterade jag frågan om en reglerad lobbyism.  

Majoriteten utav de policyprofessionella uttryckte en oro för att de informella kontakterna 

skulle bli än viktigare, och att det skulle bli svårt att rent praktiskt driva en sådan lagstiftning, 

man menade också att detta skulle kunna leda till en minskad transparens och insyn i den 

politiska processen. I framtida studier skulle det därför vara intressant att djupare kartlägga de 

informella kontakternas påverkan på den politiska agendan.  

 

Begreppet ”lobbyist” har varit intressant i sig, då det i samtliga kontext tycks uppfattas som 

något negativt. I mina intervjuer försökte jag därför att undvika ordet ”lobbyist”, då jag insåg 

att begreppet var något som gjorde intervjuobjekten obekväma och reserverade. Utifrån detta 

tror jag att det skulle vara fruktbart för debatten om man började prata öppet om de externa 

aktörer som idag befinner sig på den politiska marknaden och som mer eller mindre påverkar 

den politiska agendan.  

 

Slutligen skulle jag vilja kommentera Garsten, Svallfors och Rothsteins (2015) definition av 

den policyprofessionella gruppen där de slår ihop de båda grupperna lobbyister och politiskt 

sakkunniga. Detta stämmer till vis del, utifrån de likheter som finns i arbetsuppgifternas 

beskrivningar, och som jag redogör för i empiri delen, men jag är samtidigt tveksam till 

sammanslagningen med tanke på att den ena gruppen arbetar för en demokratiskt tillsatt 

minister, och den andra gruppen för ett kommersiellt företag eller annan extern aktör. I mitt 

arbete blev det tydligt att drivkrafterna skiljer sig mellan dessa aktörer varvid en gruppering 

riskerar att försvåra det fortsatta arbetet med att bättre kartlägga, tolka och analysera de 

policyproffessionellas roller och påverkan.  

 

Och så till sist, svaret på frågan som jag ställer på första sidan … I och med att de 

policyprofessionella har en viss påverkan på den politiska dagordningen, och en grupp 

därinom de-facto kan anlitas mot betalning, så blir svaret ja: det finns en prislapp på vår 

demokrati.  
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7.5 Kontakt med forskarassistenterna från Makt utan mandat:  

 2015-11-12 . Skypesamtal med Niels Selling, forskarassistent, Makt utan Mandat.  

 2015-11-17 . Mailkonversation med Björn Werner, forskarassistent, Makt utan 
Mandat.  

 

8.1 Intervjustruktur: 

 

Semistrukturerade intervjuer med politiker (f.d ministrar), politiskt sakkunniga och lobbyister.  

 

Intro:  

(kort påminnelse om vad kandidatuppsatsen handlar om, och eventuellt de etiska aspekterna)  

(om intervjun: om arbetet, kontakter/nätverk/arenor)  

 

Om arbetet:  
 

1. Berätta lite kort om din bakgrund – vad gjorde du innan du blev politiskt sakkunnig/PR 

konsult/ alt innan du blev politiker?  

 

2. PR-konsulter/ pol sakkunnig: För att få en bild av ditt nuvarande jobb kanske du kan 

beskriva en typisk arbetsdag?  

Politiker: Hur såg en typisk arbetsdag ut som minister/ vilka aktörer i din stab var tongivande 

i policyprocessen?  

 

3. Vad är det som driver dig i ditt arbete? / Vad var det som drev dig i din roll som politiker?  

 

4. Pol sak/politiker: Skulle du kunna beskriva från ax till limpa, hur det går till när en politisk 

fråga förbereds. När är du/när var du som mest aktiv?  

   PR-konsulter: Skulle du kunna beskriva ett lyckat case/mindre lyckat case. Hur går det till? 

 

5. Pol sak/ politiker: Hur går du till väga när du ska sammanställa underlag mer precist? / 

Vilken roll har du/hade du som minister i policyprocessen? 

Berätta gärna om en fråga där din insats fick genomslag! 

PR- konsulter: Berätta gärna om en fråga där din insats fick genomslag.  

 

 

 

Om nätverk/arenor:  

 

6. Har du många kollegor som idag är verksamma i näringslivet eller inom PR/ inom politisk 

sektor? Hur ser dina relationer med dessa personer isåfall ut?  

 

7. Berätta mer. Hur ser dina kontakter med PR-byråer och näringslivet/politisk sektor ut?  

/ Hur såg din relation ut med näringslivets aktörer, när du var verksam minister?  

 

8.  Utifrån ditt perspektiv, hur har kontakten med näringslivet och den politiska sektorn 

förändrats under tid? Utifrån dina erfarenheter.  

 

9. Hur upplever du att rollfördelningen ser ut mellan s.k lobbyister och PR-byråer och 
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näringslivet å ena sidan och politiska tjänstemän å andra sidan när det gäller att sätta politiska 

frågor på dagordningen?  

 

10. Vad är ditt perspektiv på framtiden gällande denna så kallade lobbyism? Ska vi gå mot en 

mer reglerad lagstiftning? Hur skulle den i så fall se ut?  *  

 

11. Finns det något som du tänker på som jag har missat i den här intervjun, något du vill ta 

upp- poängtera eller allmänt tillägga? 

 

* = i mån utav tid.  

 

 

 

 

 


